
Plaukų džiovintuvas

 
2300 W

Jonizuojanti priežiūra

su purenimo šepečiu

Keraminė danga

 
HP8250/00

Slaptasis ekspertų ginklas
„SalonDry Pro 2300“ plaukų džiovintuvas

Naujas ir patobulintas „SalonDry Pro 2300“. Šis „Philips“ plaukų džiovintuvas dabar yra 20 % lengvesnis ir

išsiskiria 30 % didesniu oro srautu

Puikiai sušukuoti plaukai

Profesionalus 2300 W siekiantiesiems puikių modeliavimo rezultatų

6 lankstūs greičio ir temperatūros nustatymai

„CoolShot“, kad plaukai žvilgėtų, o šukuosena užfiksuota

Mažas koncentratorius tiksliai oro srovei

Purenimo šepetys padidina garbanotų ir stangrių šukuosenų apimtį

Mažiau pažeidžiami plaukai

Keraminės grotelės sušvelnins plaukus

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Paprasta naudoti

Nuimamos oro įleidimo grotelės, kad būtų lengva valyti.

Patogus kablys pakabinimui

2,5 m laidas



Plaukų džiovintuvas HP8250/00

Ypatybės

Profesionalus 2300 V

Profesionalus 2300 W siekiantiesiems puikių

modeliavimo rezultatų

6 lankstūs nustatymai

6 lankstūs greičio ir temperatūros nustatymai

Jonų kondicionavimas

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems

plaukams.

Keraminis elementas

Keramikinis elementas apsaugo nuo

perdžiovinimo. Jo gaminamas infraraudonasis

karštis greitai ir efektyviai skleidžia švelnią

šilumą, džiovinančią jūsų plaukus iš vidaus ir

apsaugančią juos nuo perdžiovinimo.

Purenimo šepetys

Pūsdamas oro srovę į plaukus, purenimo

šepetys sveikai džiovina plaukus, sumažina

garbanėles ir suteikia purumo. Jis pakelia ir

purena plaukus, ypač pakaušio srityje ar ties

šaknimis, suformuodamas gyvybingas

garbanas

Patogus kablys pakabinimui

Patogus kablys pakabinimui

2,5 m laidas

Ilgiau išliekantys rezultatai, patobulintas

lankstumas ir paprastesnis naudojimas, todėl

prietaisą galite naudoti bet kur.

Siauras antgalis

Koncentratorius sutelkia oro srovę tam tikrose

vietose, todėl modeliavimas tampa tikslus. Jis

puikiai tinka šukuosenai koreguoti ar užbaigti.



Plaukų džiovintuvas HP8250/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Galingumas: 2300 W

Savybės

Keraminė danga

Šalto oro funkcija

Dvejopa įtampa: Ne

Pakabinimo kilpa

Jonų kondicionavimas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

 

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑07‑08

Versija: 7.0.1

EAN: 08 71010 35180 37

www.philips.com

http://www.philips.com/

